Heerlijke Biologische koffies

Loesjes Belegde Broodjes

Loesjes Specials

Een heerlijke kop koffie 2,25

KLEIN / GROOT

(V) Guitige Geit 7,95

Een heerlijke kop deca koffie 2,30
Dubbele espresso 4,40
Americano koffie (dubbele koffie) 4,35
Koffie met advocaat 3,75
Espresso/mokka 2,25
Cappuccino met opgestoomde (BIO) melk 2,50
Cappuccino double shot 2,95
Cappuccino met verse slagroom 2,95
Café latte 2,95
Latte macchiato 2,95

Smoothies

Aardbei - Banaan 5,50
Aardbei - framboos - Bosbes 5,50

Jong belegen 3,00 / 3,50
Oude kaas 3,25 / 3,75
Brie 3,50 / 3,95
Kaas / Ham 3,50 / 3,95
Bieslookroomkaas 2,75 / 3,50
Eiersalade* 3,50 / 3,95

(V) Vega Burger 7,95

Tonijnsalade* 3,50 / 3,95

Italiaanse bol, saus, sla, tomaat, komkommer, burger en
cheddarkaas

Kipkerriesalade 3,50 / 3,95

Oostburger 7,50

Kipsalade* 3,50 / 3,95
Krabsalade* 3,50 / 3,95
Scampi in de look 3,50 / 3,95
Garnalensalade* 6,55 / 8,75
Filet americain 3,50 / 3,95
Parmaham 3,50 / 3,95
* deze salades zijn huisgemaakt en beperkt in voorraad,
op=op.

Spinazie - Mango - Ananas - Banaan 5,50

Bruin brood? +0,20

Broccoli - Selderij - Spinazie - Banaan - Ananas 5,50

Garnituur extra + 1,00

Petfles Cola / Fanta / Spa rood / Spa blauw 2,50
Red bull 3,50

Loesjes Zoetigheden
Vraag naar onze taart van de dag!

Citroentaart 3,50

Loesjes Luxe belegde broodjes
KLEIN / GROOT

Gezond 4,00 / 5,00

mayonaise, sla, tomaat, komkommer, ei, ham en kaas

Filet Normaal 4,00 / 5,00

filet americain, uitjes, sla, tomaat en ei

Tonino 4,00 / 5,00

huisgemaakte tonijnsalade, uitjes, mosterd en augurk

Royaal 5,95 / 6,95

bieslookroomkaas, gerookte zalm, uitjes en tuinkers

Scone met jam en clotted cream (15 min) 3,50

Noors 5,95 / 6,95

Taart van de dag Dagprijs

American Chicken 4,00 / 5,00

Brownie 2,50
Glutenvrije Brownie 3,00
Cheesecake met blauwe bessen (op=op) 4,00
Carrotcake 3,50

gerookte zalm, uitjes, tomaat, ei, sla en dressing

huisgemaakte kipsalade, komkommer, sla en ei

Martino 4,00 / 5,00

filet americain, uitjes, mosterd, martinosaus, tabasco, augurk
en ei

Martino Deluxe 4,50 / 5,50

filet americain, uitjes, mosterd, martinosaus, tabasco, augurk,
ei, mayo en tuinkers

Loesjes Salades

kipkerriesalade, sla, tomaat en ei

Salade met gebakken kip en ananas 14,95

Eiffel 5,00 / 6,00
brie, walnootjes, honing en rucola

Salade met geitenkaas, honing en spekjes 15,95
Salade met gerookte zalm 17,95

Bertus 7,95
Italiaanse bol, mayonaise, sla, tomaat, komkommer,
bieslookroomkaas, gebraden kip en spiegeleitje
Gebraden kip 7,50
stokbrood, andalousesaus, sla, tomaat, komkommer en
gebraden kip

Mango - Papaya - Ananas 5,50

Frisdranken

bruine bol, warme geitenkaas, honing, zon. gedroogde
tomaat, rucola, pijnboompitjes en balsamico

Mc Curry 4,00 / 5,00

Italiaanse bol, andalousesaus, sla, tomaat, augurk
gebakken uienringen, huisgemaakte hamburger en
cheddarkaas

Boerenburger 8,95

Italiaanse bol, ketchup, mayonaise, sla, tomaat, augurk,
gebakken uienringen, huisgemaakte hamburger,
gebakken ei, spek en cheddarkaas

Warme beenham 6,95
stokbrood, andalousesaus, sla, tomaat en warme
beenham
Warme beenham deluxe 7,50

stokbrood, mayonaise, sla, tomaat warme beenham
en kaas

Wrap gerookte zalm 7,50
roomkaas, groene pesto, cherrytomaat, ui en sla
Wrap met gebraden kip 6,95
ananas, saus, sla en cherrytomaat
(V) Lekkere Trek 7,95
Italiaanse bol, rode pesto, tomaat, mozzarella en kaas uit
de oven
(V) Pijnboom 7,95

Italiaanse bol, brie, honing, pijnboompitjes uit de oven
met rucola

Broodje Loes 8,50
Italiaanse bol, rode pesto, mozzarella, parmaham,
rucola, pijboompitjes, zon. gedroogde tomaatjes en
balsamico
Broodje Carpaccio 9,50
Italiaanse bol met rode pesto, carpaccio, truffelmayonaise, rucola, zon. gedr. tomaatjes, parmezaanse
kaas en balsamico (OP=OP)
Verse tomatensoep 4,95

met balletjes en brood

Soep van de dag Dagprijs

Loesjes Tosties
ENKEL / DUBBEL

Tosti 4,50 / 6,50
met ham en/of kaas
Tosti Madame 4,95 / 6,95
tosti met ham en/of kaas en 2 spiegeleitjes
Tosti Hawaii 4,95 / 6,95
tosti met ham en/of kaas en ananas
Tosti Loesje 5,50 / 7,50
tosti met ham en/of kaas, rode pesto, tomaat en
gebakken eitje

